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آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی رئیــس جمهــور روز جمعــه بیســتم اســفند
مــاه در قالــب هفدهمیــن ســفر اســتانی هیــأت دولــت و بــه منظور بررســی
اولویتهــای توســعه اســتان و رفــع مشــکالت مــردم بــه مازنــدران ســفر
ح اقتصــادی و عمرانــی و بازدیدهــای ســرزده،
کــرد .بازدیــد از تعــدادی طــر 
دیــدار بــا اقشــار مــردم ،دیــدار بــا مجموعــه کارشناســان ارشــد محیــط
زیســت و همچنیــن شــرکت در شــورای اداری اســتان از محورهــای برنام ـه
ســفر رئیــس دولــت ســیزدهم بــه ایــن اســتان بــود .همچنیــن تعــدادی از
وزرا و اعضــای هیــأت دولــت در جریــان ایــن ســفر بــه نمایندگــی از رئیــس
جمهــور بــا حضــور در شهرســتانهای اســتان از نزدیــک مســائل اســتانی را
بررســی و نتیجــه را بــه رئیــس جمهــور جهــت تصمیمگیــری گــزارش کردنــد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  8وزیــر و  7معــاون و مســئول /وزرای کشــور،
آمــوزش و پــرورش ،امــور اقتصــادی و دارایــی ،بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی ،جهــاد کشــاورزی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت،
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،ورزش و جوانــان و
همچنیــن معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه،
رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت ،معــاون رئیــس جمهــور
در امــور مجلــس ،معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده،
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور و معــاون اجرایــی و سرپرســت نهــاد
ریاســت جمهــوری ،رئیــس جمهــور را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.
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مازنــدران قطــب کشــاورزی کشــور محســوب میشــود .بایــد از
همــه ظرفیتهــای کشــاورزی ،معــادن و شــهرکهای صنعتــی کــه
دارد اســتفاده کــرد،
بنــدر امیرآبــاد از ظرفیتهــا و زمینههــای فراوانــی بــرای توســعه
برخــوردار اســت و نبایــد ایــن ظرفیتهــا معطــل بمانــد .در مســیر
توســعهیافتگی و احــداث کارخانههــای تولیــدی و صنعتــی الزم
اســت ســازمان محیــط زیســت ضمــن توجــه بــه مســائل زیســت
محیطــی ،مســیر توســعهیافتگی بنــدر را تســهیل کنــد.
در بازدیــد از نیــروگا ه زبالهســوز ســاری ضمــن صــدور دســتور
راهانــدازی ایــن طــرح زیســت محیطــی طــی  ۶مــاه :مــردم نبایــد گرفتار
و معطــل طرحهــا و پروژههایــی باشــند کــه اعتبــار و راهــکار تکمیــل
آنهــا وجــود دارد .راهانــدازی و تکمیــل طرحهــا و پروژههــای مربــوط
بــه پســماند کــه بــا زندگــی روزمــره مــردم ارتبــاط دارد نبایــد دچــار
تأخیــر شــود چــرا کــه موجــب مشــقت و اذیــت مــردم میشــود.
ظرفیــت و امــکان خودکفایــی در برنــج وجــود دارد و ایــن نیازمنــد
برنامهریــزی مناســب و حمایــت از کشــاورزان اســت و بدیهــی اســت دولــت
از هرگونــه تــاش بــرای خودکفایــی در محصــول برنــج حمایــت میکنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیــس جمهــور از منطقــه ویــژه اقتصــادی و اســکله
امیرآبــاد اســتان مازنــدران
بازدیــد آیتاللــه رئیســی از شــبه جزیــره میانکالــه و کســب
اطــاع از مشــکالتی کــه ایــن منطقــه را تهدیــد میکنــد
بازدیــد رئیــس جمهــور از ســواحل آزادســازی شــده اســتان مازندران
در منطقــه خزرآبــاد ســاری و دســتور بــه اســتاندار بــرای گســترش
طرحهــای سالمســازی ســواحل و فراهــم کــردن امکانــات الزم بــرای
تفریــح ســالم مــردم
بازدیــد وزیــر کشــور از نیــروگاه در حــال ســاخت زبالهســوز ســاری
واقــع در شــهرک صنعتــی شــهید مصطفــی خمینــی
بازدیــد معــاون رئیسجمهــور در امــور زنــان و خانــواده از محلــه
آســیبپذیر نوبنیــاد در حاشــیه شــهر ســاری

نتایج و پیگیری مصوبات
تصویــب  ۱۷۶مصوبــه در بخشهــای عمرانــی ،اقتصــادی و
زیرســاختی بــا اعتبــار  ۱۷هــزار و  ۷۸۰میلیــارد تومــان
کلنگزنــی ســاخت مجتمــع پتروشــیمی مازنــدران در شهرســتان
بهشــهر
تخصیــص  ۶هــزار میلیــارد تومــان بــرای طرحهــای کشــاورزی
اســتان
آغــاز اجــرای دســتور رئیــس جمهــور بــرای مقابلــه بــا جنگلخــواری
دو روز پــس از ســفر اســتانی بــا رفــع تصــرف از هفــت هکتــار از
اراضــی ملــی حاشــیه جنــگل در شهرســتان قائمشــهر
تشــکیل قــرارگاه مبــارزه بــا جنگلخــواری در تمامــی شهرســتانهای
اســتان مازندران بــا محوریــت فرمانداران
اختصــاص  ۲۱۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای طرحهــای هــادی و
بازســازی روســتاهای در معــرض خطــر
تســریع در رونــد تکمیــل نیــروگاه زبالهســوز ســاری بــا هــدف
افتتــاح نیــروگاه در شــهریور 1401
پرداخــت  ۱۲۰میلیــارد تومــان تســهیالت خوداشــتغالی در مــدت 2
مــاه پــس از ســفر اســتانی
پرداخت  900میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید در مازندران
افتتــاح ورزشــگاه کشــتی پنــج هــزار نفــری جویبــار بــا تخصیــص
 ۷۰میلیــارد تومــان اعتبــار

